
Månedsbrev januar 2021.

Kære alle sammen.

Desværre blev januar-klubmødet – og vores generalforsamling jo aflyst p. gr. af forsamlingsforbu-
det på 5 personer. Vi prøver om det kan lykkes at afholde generalforsamlingen i februar-mødet – 
digitalt, og så må vi desværre udskyde Sundhedsgruppens indlæg til en anden gang, så vi ikke skal 
sidde alt for lang tid foran skærmen til februar-mødet.
Vi kan desværre ikke låne Zoom af Unionen, så jeg arbejder med at finde ud af, hvordan vi så kan 
gøre det? Er der nogle der har nogle, der har en rigtig god løsning, så kom endelig med den!!!!

For at der ikke skal være alt for meget orientering til februar-mødet, får I det jeg har på nuværende 
tidspunkt i dette brev i stedet for en masse mails i jeres postkasse:

- Europæisk anerkendelse af soroptimist vandprojekt i Ukraine. 
  SIE valgte i december 2020 et brøndprojekt i Ukraine til månedens projekt. Aase har skrevet en   
  artikel om projektet, som vi håber kommer i avisen på et tidspunkt, men ellers kan I læse den på 
  vores hjemmeside  https://www.soroptimist-danmark.dk/silkeborg/  hvor I også under projekter 
  kan læse meget mere om projekterne i Ukraine.

- ”Lad os bruge 100 års jubilæet til at blive kendt” - der udarbejdes en ny europæisk hjemmeside 
  med dette motto: ”We stand up for Women for 100 years – SIE celebrates 100 years – 100 
  Soroptimists”.  På hjemme siden vil der blive omtalt 100 enestående soroptimister. Vi er i 
  bestyrelsen blevet enige om at indstille Ulla, som én af de 100 soroptimister, for hendes utrætteli-
  ge arbejde for at hjælpe kvinder og piger. Aase har skrevet en flot omtale af Ulla, som er sendt til 
  SIE congress 2021, hvor de 100 personer bliver udvalgt. (omtalen kan læses på hjemmesiden).
- Har I lyst til at høre mere om 100 års jubilæet kan man tilmelde sig et webinar, der finder sted 
  tirsdag den 26. januar 19 – 20. Tilmelding på medier@soroptimist-danmark.dk  

- Sammen med Ulla har jeg sendt en ansøgning til extensionkomiteen om tilskud på 3500 kr. arran- 
  gement sammen med den Sociale Klub i Ry, der har over 800 kvindelige medlemmer (på 
  facebook). Vi håber sammen med SI Skanderborg, at kunne få fat i nogle af disse kvinder for i 
  første omgang at lave et arrangement efter deres ønske, og samtidig få lejlighed til at fortælle om 
  Soroptimisterne, og måske på sigt at få dannet en ny soroptimist klub i Ry.

- L&R mødet i april – der er en del poster der skal besættes. 
  Som RPD for region 2 er blevet foreslået Hanne Slot Meyer fra Grenå klubben, som har deltaget
  ivrigt i RPD-møderne og har været en dygtig præsident for Grenå-klubben, så jeg har meddelt 
  Aase, at jeg er sikker på, at vi i klubben kan bakke op om hende.
  Der skal også vælges en APD (bl.a sekretær for PD'en som for tiden er Ina) og Aase har tilbudt at 
  stille op til denne post – det støttes fuldt ud af bestyrelsen, og jeg håber også resten af klubben 
  støtter hendes kandidatur – Jeg synes det er flot, at hun vil tage en tørn mere for os og unionen.   

- Kontakt med venskabsklubber – den 12. januar var Aase og jeg til møde på zoom med Kalmar 
  klubben og deres venskabsklubber fra Finland, Norge, Island, Tyskland, Frankrig (og Danmark).
  Vi fik ca. 45 min hvor vi hver især fortalte om hvordan vi har klaret Coronatiden og lidt om vores 
  projekter. Det lød til at alle foreløbig er kommet godt igennem tiden, men mange har haft lukket 
  ned for møderne i meget længere tid end vi har, og flere har prøvet at holde møder med få 
  deltagere, bare for at have lidt kontakt. 
- I 2020 skulle vi jo have været på besøg hos Kristiansand-klubben, men det er udsat til september 
  2021 – så glæd Jer, for mon ikke det skulle kunne lykkes med vaccine osv.
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- 3 min.- På unionens hjemmeside kan I se at SI Hillerød skiftes til at skrive 3 min hver uge og 
  sende det til alle i klubben. Det afføder som regel nogle bemærkninger, og giver et lille indblik i 
  hvordan de går og har det. 
  Kunne det være en ide, at sætte noget lignende i gang i vores klub????? 

  Der skal nok være en masse jeg har glemt, men det må I få næste gang.

  Jeg håber alle har det godt, og efterhånden bliver vaccineret, så vi snart kan mødes igen 
  ansigt til ansigt i lidt større grupper og med lidt mindre afstand. Indtil da må I passe på Jer 
  selv og jeres nærmeste.

Mange kærlig hilsner
Solveig 

 


